
Sukcesy partnerów  
w Czechach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiązki partnerskie po-
między miejscowościami 

owocują wieloma korzyściami 
– przede wszystkim w wy-
miarze społecznym i kultural-
nym. Dotąd w poszukiwaniu 
partnerów kierowaliśmy swoją 
uwagę na Zachód Europy, 
teraz należałoby wziąć pod 
uwagę naszych południowych 
sąsiadów. Ostatnio nastąpiło 
wyraźne ożywienie w kontak-
tach polsko – czeskich. Ponad-
to znalezienie czeskiego part-
nera i stworzenie wspólnie z 
nim dobrego projektu, może 
przynieść wymierne korzyści 
ekonomiczne w postaci refun-
dacji znacznej części kosztów, 
jakie dany projekt genero-
wałby (do 95%). 
 Wójt Gminy Tarnów 
Opolski skorzystał zatem z 
okazji by rozejrzeć się za 
południową granicą w poszu-
kiwaniu potencjalnego part-
nera i przyjrzeć się jak taka 
współpraca wygląda w prak-
tyce. Okazja do tego nadarzyła 
się 16 i 17 bm. Wówczas to 

wspólnie z Burmistrzem Go-
golina Joachimem Wojtalą i 
towarzyszącymi mu pracowni-
kami UMiG w Gogolinie Wójt 
Krzysztof Mutz wziął udział w 
wizycie partnerskiej w Cze-
chach. Gogolińscy samorzą-
dowcy pojechali, by spotkać 
się ze swymi partnerami z 
Jabłonkowa na Zaolziu. Ja-
błonków (po czesku Jablun-
kov), to urocza miejscowość 
położona w spływie Olzy i 
Łomnej, na Śląsku Cieszyń-
skim. Spotkanie samorządo-
wców, które się tam odbyło 
pozwoliło naszemu wójtowi 
dokonać rozeznania wśród po-
tencjalnych partnerów oraz za-
poznać z zasadami i możli-
wościami współpracy. Wpraw-
dzie wynik meczu Polska – 
Czechy nieco zwarzył humory 
polskim samorządowcom, lecz 
wspaniały klimat wytworzony 
przez gospodarzy (którzy nie 
chełpili się zwycięstwem swo-
jej reprezentacji, traktując ją z 
właściwym Czechom dystan-
sem) sprzyjał osiągnięciu do-
brych wstępnych rezultatów 
rekonesansu. Gospodarz gmi-
ny na razie wzbrania się przed 
ujawnieniem szczegółów, lecz 
oświadczył, iż dokona wszel-
kich starań, by potencjalny 
partner odwiedził nas już pod-
czas dożynek. 
 Mamy nadzieję, że 
współpraca zostanie nawiąza-
na, potrwa długo i będzie dla 
obu stron ciekawa oraz 
owocna.  

 
Wójta wysłuchała 

Irena Zielonka 

Z 

Nasi dzielnicowi 
 

 końcem kwietnia do in-
nych zadań zostali prze-

niesieni dzielnicowi Komisa-
riatu Policji w Ozimku peł-
niący służbę na terenie naszej 
gminy. Obowiązki przejęli mł. 
aspirant Zbigniew Przewoź-
nik i sierżant Arkadiusz 
Czerniak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Zbigniew zanim 
trafił do pracy w Policji 
wykonywał inne zawody lecz 
od 2000 roku pełni służbę w 
ochronie porządku i mienia. 
Naszą gminę poznał już w 
roku 2002 pełniąc służby 
patrolowe. Prywatnie mąż i 
ojciec trójki dzieci w wieku 
przedszkolno – szkolnym. Lu-
bi sport – szczególnie piłkę 
nożną, jest zapalonym „mo-
czykijem” – nad wodą wypo-
czywa, pozbywa stresów i 
napięć jakie towarzyszą jego 
pracy. Wiele serca wkłada w 
uprawę przydomowego ogród-
ka. W pracy dzielnicowego na 

terenie wiejskim zdobył doś-
wiadczenie w jednej z sąsie-
dnich gmin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobnie zaczynał 

pracę w służbach munduro-
wych pan Arkadiusz. Po 
uzyskaniu tytułu magistra z 
ekonomii próbował swoich sił 
w zawodzie zgodnie z kierun-
kiem wykształcenia, lecz od 
2008 roku (po koniecznym 
przeszkoleniu) rozpoczął zgłę-
biać tajniki „ochrony porządku 
i mienia”. Wówczas zetknął 
się ze starszym (stażem i stop-
niem) kolegą Zbyszkiem. Te-
raz wspólnie pełnią służbę w 
gminie Tarnów Opolski. Pan 
sierżant jest dumnym tatą 
dwóch synów (w wieku żłob-
kowym i przedszkolnym). 
Wraz z żoną spełnił też drugie 
z „zadań prawdziwego męż-
czyzny” – czyli wybudował 
dom. Teraz urządzają ogród – 
więc i drzewa już posadził. Z 
natury pogodny, raczej „cho-
dzi po słonecznej stronie 
ulicy”. Entuzjastą sportu jest… 

w telewizji. Jego prawdziwą 
pasję stanowi numizmatyka, 
którą „zaraził się” od dziadka. 
Czasem wybiera się ze star-
szym synem na wyprawy z 
wędką. Jednak raczej po to, by 
nawiązać ojcowsko-synowskie 
więzi, pooddychać przyrodą i 
zadziwić wnikliwością dzie-
cięcych spostrzeżeń, niż by 
cokolwiek złowić. 

Przy okazji przed-
stawienia naszych obecnych 
„aniołów stróżów” jeszcze raz 
przypominamy: punkt kon-
taktowy mieszczący się w 
budynku Ośrodka Kultury w 
Tarnowie Opolskim, nie jest 
posterunkiem z formalnego i 
organizacyjnego punktu wi-
dzenia. Wszelkie nagłe spra-
wy, zgłoszenia, interwencje 

muszą być kierowane do 
Komisariatu w Ozimku - 77 
4026740, lub – w nagłych wy-
padkach – na numer alarmowy 
Policji 997 bądź służb rato-
wniczych 112. Oczywiście, 
można skorzystać z okazji, 
gdy jeden lub obaj dzielnicowi 
pojawiają się w GOK-u. Urzą-
dzony tu pokój dzielnicowych 
pełni rolę miejsca kontaktów 
przedstawicieli Policji z oby-
watelami, którym dotarcie do 
Ozimka sprawiłoby duży pro-
blem. Ponadto GOPS, z któ-
rym dzielnicowi na co dzień 
współpracują także ma tu 
swoją siedzibę. 

Obu panom życzymy 
spokojnej służby oraz dobrych 
kontaktów ze społeczeństwem. 

                  Inf. własna 

Z 
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Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej.  
 

nformujemy, że na podstawie pozwolenia Decyzja  Wójta Gminy 
Tarnów Opolski z dnia 25 -05-2012 została przeprowadzona 
zbiórka publiczna, która odbyła się 26 i 27  maja 2012roku na 

terenie Tarnowa Opolskiego. 
1. Su ma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 3030 zł wg 
poniższej zbiórki publicznej: 
- sprzedaż cegiełek w kwocie 3030 zł 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej 
zbiórki publicznej: 
- cegiełki czerwone  o wartości 2 zł  
od nr 1 – 255 - wartość  510 zł 
od nr 616-630 - wartość   30 zł 
od nr 451-465 - wartość    30 zł 
- cegiełki zielone o wartości 2 zł  
od nr 1-315 - wartość 630 zł 
- cegiełki różowe o wartości 2 zł  
od nr 1-285 - wartość  570 zł 
- cegiełki żółte o wartości 5 zł  
od nr 1-252 - wartość 1260 zł 
3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki  840,49zł  w tym 
 rodzaj kosztu: Pozwolenie Urzędu Gminy    82,00 zł 
Artykuły przemysłowe - 100,20 zł 
Artykuły przemysłowe - 145,88 zł 
Artykuły spożywcze lody - 180,46 zł 
Artykuły spożywcze - 318,36 zł 
Artykuły przemysłowe - 13,59 zł 
4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 2 189,51 zł 
5. Dochód ze zbiórki publicznej przeznaczony zostanie na zakup 
szafek do szatni przedszkolnej. 
Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Tarnów Opolski 
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